AANBEVELINGEN VOOR DE KLIMAATTOP IN MARRAKESH (COP22)
Het Akkoord van Parijs is een internationaal kader, een politiek signaal en een koers. Tijdens COP22 in Marrakesh
is het akkoord een eerste keer voorwerp van verdere uitwerking.
Het Platform Klimaatrechtvaardigheid, dat bestaat uit de milieubeweging, de vakbonden, de Noord-Zuid
organisaties en de jeugdraden, heeft de volgende aanbevelingen voor onze beleidsmakers:
Ter voorbereiding



Ratificeer zo snel mogelijk het Akkoord van Parijs;
Kom de belofte na om 50 miljoen euro additionele klimaatfinanciering te voorzien in 2016 door gebruik te
maken van innovatieve financieringsbronnen 1. Verzeker bij het toekennen van deze middelen dat aan de
adaptatienoden van de meest kwetsbare landen tegemoet wordt gekomen;

Pre-2020
Het Akkoord van Parijs treedt in werking op 4 november 2016 maar heeft 2025, 2030 en later als horizon. Voor
de doelstelling om de opwarming te beperken tot 1,5°C, zijn vooral de komende jaren cruciaal. De focus van
COP22 moet daarom liggen op het mogelijk maken van snelle implementatie en het verhogen van korte
termijnambitie, en tegelijk alle valse oplossingen vermijden2.







Stel alles in het werk om de huidige Belgische 2020-doelstellingen te overtreffen en pleit er voor dat
Europa en alle ontwikkelde landen hetzelfde doen. Pleit voor een opwaartse herziening van de Nationally
Determined Contributions (NDC) bij de facilitative dialogue in 2018. Verhoog dus ook de Europese 2030doelstellingen, die momenteel niet in lijn zijn met het Akkoord van Parijs3.
Prioriteer drastische emissiereducties van zware industrieën en industrielanden in eigen land, de
snelste en meest efficiënte, transparante en rechtvaardige piste naar de economische transformatie die
vandaag nodig is.
Lanceer een Belgisch beleid om af te stappen van fossiele en nucleaire energie en geleidelijk te
evolueren naar 100% hernieuwbare energie tegen 2050 volgens de voorwaarden van een
rechtvaardige transitie. Dat vraagt een coherent beleid en betekent concreet dat België moet afstappen
van intern beleid dat de klimaatcrisis verergert, in het bijzonder het beleid dat de structurele
afhankelijkheid van fossiele energie verlengt.
Kom in Marrakesh tot een routekaart voor het behalen van de beloofde 100 miljard dollar aan
internationale klimaatfinanciering tegen 2020, financiering die essentieel is voor snelle actie in
ontwikkelingslanden. Een eerlijke bijdrage van België aan deze doelstelling is 500 miljoen euro tegen
2020.

Transparantie




Zorg voor een evenwicht in afspraken, procedures en richtlijnen over zowel actie (bv. emissiereducties,
adaptatie…) als steun (bv. financiering, capaciteitsopbouw…), en zorg er voor dat er voldoende middelen
voorhanden zijn zodat alle landen deze kunnen toepassen.
Verzeker de hoogste vorm van milieu-integriteit.
Ontwikkel gemeenschappelijke principes voor transparante en alomvattende rapportering over alle
belangrijke bronnen van uitstoot en opname van broeikasgassen.

Rechtvaardige transitie


1

Verzeker tijdens COP22 de implementatie van een rechtvaardige transitie die gebaseerd is op de sociale
dialoog, vergaande investeringen, ontwikkeling van vaardigheden en respect voor mensenrechten en een
sterk systeem van sociale bescherming.

Werk constructief mee aan de uitvoering van een Europese Financiële Transactietaks waarvan de opbrengsten gebruikt kunnen worden
voor internationale uitdagingen. Andere innovatieve financieringsbronnen zijn de heroriëntering van subsidies en andere voordelen voor
fossiele brandstoffen en de inkomsten uit de Europese emissiehandel of andere koolstoftaksen.
2
Onder andere de risico’s die gepaard gaan met het concept koolstofneutraliteit (‘zero net emissions’), koolstofcompensatiemechanismen ,
niet-duurzame biobrandstoffen, CCS toegepast in steenkoolcentrales en het gebruik van niet-duurzame biomassa (zowel van nationale
oorsprong als import uit het Zuiden).
3
http://www.caneurope.org/climate/climate-energy-targets



Implementeer de rechtvaardige transitie ook in België in het kader van een Nationaal Klimaatplan dat
leidt naar een koolstofarm België en Europa door de inclusie van het principe in de Europese NDC.

Internationale klimaatfinanciering



Ondersteun klimaatadaptatie in ontwikkelingslanden door een internationaal kwantitatief, publiek
financieringsdoel voor adaptatie naar voor te schuiven dat in evenwicht is met de financiering voor
mitigatie.
Kom tot een rechtvaardige definitie van internationale klimaatfinanciering die de lijnen en de richting van
het Akkoord van Parijs respecteert en een nieuw, duidelijk kader voor rapportering.

Land use


Benader landgebruik (bossen, landbouw), een sector die enorm belangrijk is voor het inkomen en de
voedselsoevereiniteit van bijna de helft van de wereldbevolking, op een holistische manier, rekening
houdend met de integratie van sleutelprincipes zoals respect voor het recht op land, natuurlijke
hulpbronnen en voedsel, participatie van de betrokken gemeenschappen, en het behoud en herstel van
ecosystemen.

Loss and damage




Leg meer nadruk op het versterken van actie en steun voor loss and damage, of schade en verlies, en
de nood aan extra middelen voor het Warsaw International Mechanism on Loss and Damage (WIM) om
haar taken grondig uit te oefenen.
Wees proactief in de heronderhandeling van het nieuwe vijfjarig werkplan van het WIM.
Verdedig de nood aan extra financiering, bovenop de beloofde 100 miljard dollar, voor schade en verlies
in de meest kwetsbare en armste landen.

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is een Belgisch politiek platform gecoördineerd door 11.11.11 en
CNCD-11.11.11 en gevormd met ABVV-FGTB, ACV-CSC, ADG, APERe, Associations21, Bond Beter
Leefmilieu (BBL), Beweging.net, Broederlijk Delen, CGSLB-ACLVB, Climate Express, Climaxi, Conseil
de la Jeunesse, EcoKerk, Entraide et Fraternité, FSTM, Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W),
Greenpeace, Inter-environnement Wallonie (IEW), Klimaat en sociale Rechtvaardigheid, Natuurpunt,
NatuurpuntCVN, Oxfam-Solidariteit, Oxfam Wereldwinkels, Protos, SLCD, SOS FAIM, Vlaamse
Jeugdraad, Vredeseilanden en WWF.

